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Resumé
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/tmp/ipykernel_454209/406809543.py:5: DeprecationWarning: `
set_matplotlib_formats ` is deprecated since IPython 7.23, directly use `
matplotlib_inline.backend_inline.set_matplotlib_formats()`

set_matplotlib_formats('png', 'pdf')

1 Data og statistik

• Vi måler x
• Hver gang vi gentager målingen får vi et lidt anderledes resultat
• Hvad er vores måleresultat?

Svaret er bestemt via statistik

2 Citat:

Statistics is the science of learning from data, and of measuring, controlling, and com-
municating uncertainty; and it thereby provides the navigation essential for controlling
the course of scientific and societal advances. This field will become ever more critical as
academia, businesses, and governments rely increasingly on data -driven decisions, expand-
ing the demand for statistics expertise.

Science, Vol. 336, Issue 6077, pp. 12

3 Tankeeksperiment

Tre menesker ved en moterveejsbro tæller røde biler

• Én er farveblind og tæller alle grønne og røde biler
• Én har festet natten før og sover halvdelen af tiden, og resten af tiden tæller kun halvdelen af

alle røde biler
• Den sidste har sovet dårligt (pga. ovenover) og tæller kun halvdelen af alle røde biler

Antag N = 100 røde biler passerer, så har vi at
N=100
NN=np.array([2*N, 1/2*1/2*N, 1/2*N])

Hvad er svaret?

3.1 Præcision

Usikkerhed på tælletal n: δn =
√

n, så
dNN = np.sqrt(NN)
for i,(n,dn) in enumerate(zip(NN,dNN)):

print('Obs {}: {} +/- {}'.format(i+1,n,dn))

Obs 1: 200.0 +/- 14.142135623730951
Obs 2: 25.0 +/- 5.0
Obs 3: 50.0 +/- 7.0710678118654755

Relativt

https://doi.org/10.1126/science.1218685
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for i,(n,dn) in enumerate(zip(NN,dNN)):
print('Obs {} relativ usikkerhed: {:6.2f}%'.format(i+1,100*dn/n))

Obs 1 relativ usikkerhed: 7.07%
Obs 2 relativ usikkerhed: 20.00%
Obs 3 relativ usikkerhed: 14.14%

Observatør 1 har den bedst bestemte værdi - eller mest præcise (engl. precise) værdi

3.2 Nøjagtighed

Lad os sammenligne med den “sande” værdi
for i,(n,dn) in enumerate(zip(NN,dNN)):

print('Obs {} måling {:5.1f} +/- {:4.1f} er cirka {:2.0f} usikkerheder fra N={}'
.format(i+1, n, dn, np.abs(N-n)/dn, n))

Obs 1 måling 200.0 +/- 14.1 er cirka 7 usikkerheder fra N=200.0
Obs 2 måling 25.0 +/- 5.0 er cirka 15 usikkerheder fra N=25.0
Obs 3 måling 50.0 +/- 7.1 er cirka 7 usikkerheder fra N=50.0

Observatørene 1 og 3 er altså lige tætte på den “sande” værdi, mens Observatør 2 er langt fra.
De er mere nøjagtige (engl. accurate) end Observatør 2

3.3 Præcision og Nøjagtighed

(engl. precision and accuracy)

• Præcision er hvor godt vi kender vores resultat og kan beregnes statistisk
• Nøjagtighed er hvor tæt vi er på den “sande” resultat og kan oftes kun anslås

Statistik handler om præcision, mens det er en kunstform at være nøjagtig.
Eller: Statistik fortæller os ikke hvor tæt vi er på den “sande” værdi

4 Middelværdi

Anne har lavet 10 målinger
data = np.array([2, 5, 2, 5, 1, 1, 3, 7, 2, 7])

Hvad er hendes result?
Gennemsnittet (eller middelværdi)

x =
1
N

N

∑
i=1

xi .

resultat = data.mean()
print(resultat)

3.5

4.1 Middelværdi som funktion af data størrelse

Lad os varierer data størrelsen (engl. sample size).
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• 1000 prøver
• af tilfældig størrelse mellem 10 og 9999 (N ∼ U(10, 9999))
• af tilfældige heltal mellem 0 og 9 (X ∼ U(0, 9))

np.random.seed(123456)
data = np.array([(n,np.random.randint(0,10,size=n).mean())

for n in np.random.randint(10,10000,size=1000)])
plt.scatter(data[:,0],data[:,1],label='Samples',s=16)
plt.axhline(4.5,label='Expectation value',color='tab:orange')
plt.xlabel('Sample size')
plt.ylabel(r'$\overline{x}$')
plt.legend();
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Anne får mere og mere præcise målinger jo større data størrelse

5 Usikkerheder

• Statistisk usikkerhed: Variation i fundne værdier
• Kvantiseret som varians (engl. variance)
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Hvis x̂ er en estimator af den “sande” værdi x, så er den kvadratiske usikkerhed givet ved variansen
af x̂:

s2
x̂ =

1
N

N

∑
i=1

(xi − x)2 ,

og standard afvigelsen er givet ved

sx̂ =
√

s2
x̂ ,

så at usikkerheden er

δx̂ = sx̂ =
√

s2
x̂ .

6 Variantion af middelværdi

Vi beregner variansen

s2
x =

1
N

N

∑
i=1

(
xi − x

)2 ,

af middelværdierne xi i 30 intervaller af data størrelse
bins = np.linspace(10,10000,30)
vm = np.array([data[np.logical_and(data[:,0]>=l,data[:,0]<h)][:,1].var()

for l, h in zip(bins[:-1],bins[1:])])
plt.figure(figsize=(10,2))
plt.plot((bins[1:]+bins[:-1])/2,vm,'o',label=r'$s_{\overline{x}}^2$')
plt.xlabel(r'Sample size $N$')
plt.ylabel(r'Variance of mean $s^2_{\overline{x}}$');
nn = np.linspace(100,10000,100)
plt.plot(nn,81/12/nn,':',label=r'$\propto\frac{1}{N}$')
plt.legend();
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Vi ser variationen (variancen) falder cirka som 1
N

6.1 Usikkerheden på middelværdi

Vi har set at variationen af bestemte middelværdi bliver mindre med større N

s2
x = a

1
N

,
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men hvad er a?
Variationen af data x er

s2
x =

1
N

N

∑
i=1

(xi − x)2 ,

så med a = s2
x finder vi at

δx =

√
s2

x
N

=
sx√
N

,

hvor sx =
√

s2
x er standard afvigelsen fra middelværdien af x.

6.2 Hoved resultat

Hvis du ikke husker andet fra denne forlæsning, så husk dette:

For en prøve

{x1, . . . , xN}

af størrelse N er gennemsnittet

x =
1
N

N

∑
i=1

xi ,

et estimat af den “sande” værdi, og

δx =
sx√
N

=

√
s2

x
N

med s2
x =

1
N

N

∑
i=1

(xi − x)2 ,

præcisionen (el. usikkerheden) med hvilken vi har bestemt x

6.3 Eksempel

Lad os gentage vores tidligere forsøg

np.random.seed(123456)
def me(sample):

return len(sample), sample.mean(), sample.std()/np.sqrt(len(sample))
data = np.array([me(np.random.randint(0,10,size=n))

for n in np.random.randint(10,10000,size=100)])
plt.errorbar(data[:,0],data[:,1],data[:,2],fmt='o',label=r'$\overline{x}$ with uncer.',ms=4)
plt.axhline(4.5,label='Expectation value',color='tab:orange')
plt.xlabel('Sample size')
plt.ylabel(r'$\overline{x}$')
plt.legend();



10 Statistik
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Avanceret: Hvorfor overlapper ikke alle fejl med forventningsværdien? Hvor mange af disse kan vi
forvente?

7 Afledte værdier

Lad y(x1, . . . , xn) være en afledt værdi af de uafhængige målingerne x1, . . . , xn, hver med usikkerhed
δxi

• Hvad er usikkerheden på y?

Husk, usikkerheden er kvadratroden af variansen.

• Dvs. hvis xi varierer, så giver det ophav til variation i y.
• Hvordan bestemmer vi variation af en funktion y(x1, . . . , xn)?

Partiel afledt af y med hensyn til xi giver variationen af y når xi varierer
Kæderegel for usikkerheder
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s2
y ≈

(
∂y
∂x1

)2

s2
x1
+ · · ·+

(
∂y
∂xn

)2

s2
xn

.

(Tayler udvikling til anden orden)

7.1 Eksempel y = a + b

Lad os sige vi har målt
a, b, da, db = 10, 20, 1, 0.5

og vi vil bestemme y = a + b med tilhørende usikkerhed. Vi har

∂y
∂a

= 1
∂y
∂b

= 1 ,

så
y = a+b
dy = np.sqrt(1**2 * da**2 + 1**2 * db**2)
print('y = {:.0f} +/- {:.0f}'.format(y,dy))

y = 30 +/- 1

Med samme værdier af a, b, hvad er usikkerheden på ab? a/b?
dprod = np.sqrt(b**2 * da**2 + a**2 * db**2)
drat = np.sqrt(1/b**2 * da**2 + a**2 / b**4 * db**2)
print('d(a*b)={:.0f}   d(a/b)={:.1f}'.format(dprod,drat))

d(a*b)=21 d(a/b)=0.1
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